
 

 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------  

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๓๐ หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง  
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประเภทอยู่ประจำ  
รับผิดชอบขอบเขตพ้ืนที่บริการตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานกำหนด ๔ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี มีนโยบายมุ่งตอบสนองความมุ่งหมาย 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ.  
๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรมด้วย 
กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาช่วยเหลือให้เข้าเรียนตามสภาพเหตุผล และความ 
จำเป็นเป็นรายบุคคล จึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการรับนักเรียนดังนี้ 
 

๑. จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน 
๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
      ตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๕ คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๖๐ คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘๐ คน 

๑.๒ นักเรียนชั้นอื่นๆ รับจำนวนทดแทนตามนักเรียนที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาตาม 
สภาวะความยากลำบากเป็นรายกรณี ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
 

๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

๒.๑.๑ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดตามคำอธิบาย 
 ความหมายของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนบท้าย     
 ประกาศนี้ 



 

๒.๑.๒ เป็นเด็กท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ๔ จังหวัด คือ    
 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรียกเว้นเด็กท่ีประสบปัญหาเป็นกรณีพิเศษ 
 เฉพาะรายบุคคล 

๒.๑.๓ เป็นเด็กท่ีไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายฉับพลันต่อชีวิตหรือ 
 เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักเรียนประจำ 

๒.๒ คุณสมบัติตามระดับชั้นที่เข้าเรียน ดังนี้ 
๒.๒.๑ สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด  

   ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับ 
   การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือเป็นเด็กที่จบการศึกษาระดับก่อน 

 ประถมศึกษาแล้ว (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๒.๒.๒ สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือสำเร็จการศึกษา                
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 

๒.๒.๓ สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือสำเร็จการศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 

๒.๒.๔ สมัครเข้าเรียนชั้นอื่นๆ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนต่างๆ  
 หรือมีผลการเรียนของชั้นเรียนที่ผ่านมาซึ่งสามารถนำมาเทียบโอนได้ตาม 
 แผนการเรียนของระดับชั้นที่จะศึกษาต่อ 
 

๓. หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน 
๓.๑ ใบสมัคร 
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
๓.๓ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ยกเว้น 

  นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไม่ต้องใช้หลักฐานการศึกษา 
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง   

จำนวน ๑ ฉบับ และในกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต ใช้สำเนาใบมรณะบัตร จำนวนอย่างละ  
๑ ฉบับ และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เพิ่มหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
หรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๕ สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ  
และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เพ่ิมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  
จำนวน ๑ ฉบับ  

ในกรณีที่เด็กไม่มีหลักฐานใดๆ ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ซักถามประวัติเด็กเพ่ือนำลง
รายการบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 

๔. สถานที่ในการรับสมัคร 
๔.๑ สมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่  

๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ยกเว้นวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์) 

๔.๒ สมัครเรียนทางออนไลน์ Http://www.rpg48.ac.th และเพจ Facebook 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – 
 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๔.๓ สามารถดาวโหลดใบสมัครในเว็ปไซต์ http://rpg48.ac.th หรือเพจ Facebook  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรีและกรอกรายละเอียดตามใบ 
สมัครให้เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้องแล้วนำส่ง 
ทางไปรษณีย์ มาตามท่ีอยู่ดังนี้ 
 
 
 
 

๕. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
๕.๑ แจ้งผลการรับสมัครหลังผ่านการคัดเลือก ผ่านช่องทาง Http://www.rpg48.ac.th 

 / Facebook โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
- รอบท่ี ๑ ประกาศผลการพิจารณา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
- รอบท่ี ๒ ประกาศผลการพิจารณา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕.๒ ประกาศผลการพิจารณาติดประกาศท่ีโรงเรียน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

 ๖. เอกสารหลักฐานในการรายงานตัวเข้าเรียน 
๖.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
๖.๒ สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  

จำนวน ๑ ฉบับและในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เพิ่มหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง  
จำนวน ๑ ฉบับ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เพิ่มหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
หรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ และในกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต ใช้สำเนา 
 ใบมรณะบัตร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๖.๔ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุกรุ๊ปเลือด 
๖.๕ หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ดังนี้ 

๑. รายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 

งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  
๑๓๐ หมู่ ๑๐ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ๒๒๒๑๐ เบอร์โทร ๐๖๕-๖๔๐๗๓๖๙ (ครูศริิศร) 



 

๒. รายงานตัวเข้าเรียนชั้นอื่นๆ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓  
 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) 
 - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 - หนังสือราชการเรื่องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘  
   จังหวัดจันทบุรี จากโรงเรียนเดิม 

๖.๖ ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา/ชุมชน ให้เลือกมา ๑ คน ในการรับรองเอกสาร 
๖.๗ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นำสมุดบันทึกการรับวัคซีนมาด้วย 
* เอกสารการรายงานตัวให้จัดเรียงตามลำดับประกาศ ให้นำมาในวันรายงานตัว  
  และนำเอกสารฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ 
 

๗. กำหนดการรายงานตัวเข้าเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนทุกชั้น รายงานตัวเข้าเรียน          

วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (แบ่งตามจังหวัด) ณ ลานพระบริเวณหน้า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  

* รับรายงานตัวนักเรียน ภายใน ๓ วันนี้เท่านั้น เนื่องจากทางโรงเรียนต้องมีการกักตัว 
 นักเรียนพร้อมทั้งทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคน 

* หากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่าน www.rpg48.ac.th / 
 เพจ Facebook โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

 * ค่าประกันอุบัติเหตุต่อปี คนละ ๓๕๐ บาท 
  

๘. สวัสดิการและทุนการศึกษา 
โรงเรียนจัดอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค และ

ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ีความ
ประพฤติดี และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายสมชาย  บ้านไร่) 
   

 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 



 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

หน่วยงาน กิจกรรม วัน/เวลา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

ประชาสัมพันธ์ และแจ้งผลการจัดสรรให้หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง 

ภายใน 
๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  - ประชุมหรือแจ้งโรงเรียนให้ค้นหาและคัดกรอง
นักเรียนที่ด้อยโอกาส 
- แจ้งผลการคัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

ภายใน 
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

- รับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี และรับสมัครทาง
ออนไลน์ Http://www.rpg48.ac.th และเพจ 
Facebook โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. 
๒๕๖๕ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี พิจารณาคัดเลือกรอบ
ที่ ๑ 

๑ ม.ีค. - ๓๑ ม.ีค. 
๒๕๖๕ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

- ตรวจสอบ 
- ประกาศผลการรับนักเรียน รอบท่ี ๑ 

๑ เม.ย. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี พิจารณาคัดเลือกรอบ
ที่ ๒ 

๑ เม.ย. -  ๓๐ เม.ย. 
๒๕๖๕ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

- ตรวจสอบ 
- ประกาศผลการรับนักเรียน รอบท่ี ๒ 

๒ พ.ค. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุรี 

นักเรียนใหม่รายงานตัวหรือมีหนังสือตอบยืนยัน
การเข้าเรียน พร้อมมอบตัวเพ่ือเข้าเรียน  
(แบ่งรายงานตัวตามจังหวัด) 

๑๗ - ๑๙  
พ.ค. ๒๕๖๕ 

 
- หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งผ่านช่องทาง 

Http://www.rpg48.ac.th และ Facebook โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

http://www.rpg48.ac.th/

